
Geologi och mineralogi
Vi har bara ett jordklot och dess resurser skall räcka till för 
oss alla. Du som studerar geologi och mineralogi lär dig 
om jorden som ett dynamiskt system som ständigt befin-
ner sig i förändring – en historia som började för 4565 mil-
joner år sedan. I dina studier lär du dig om processer som 
hjälper oss förstå hur vår planet fungerar, varför vi kan bo 
här och vad som händer om något rubbar de geologiska 
processerna. Studierna ger dig insikter i olika geologiska 
material (mineral, bergarter, sediment och vatten), jordens 
uppbyggnad i olika lager och hur plattektoniken förändrar 
jordskorpan, samt den geologiska utvecklingen i olika om-
råden. Dina geologiska kunskaper kan tillämpas i hante-
ringen av jordens begränsade naturresurser (t.ex. malmer, 
sällsynta metaller, rent vatten, kol och olja), inom väg- och 
vattenbyggnadsteknik och för att lösa olika miljöproblem 
innan de blir miljökatastrofer.

Studier i geologi och mineralogi ger bred ämneskunskap 
och nyttiga arbetsmetoder. En del av studierna äger rum 
ute i fält, där du lär dig observera geologiska fenomen. 
Ett kort biämne för alla geologistuderande är kemi, men 
du kan skräddarsy din utbildning genom andra biämnen 
och valfria studier. På magisternivån har du möjlighet att 
ytterligare specialisera dig inom berggrundsgeologi eller 
miljögeokemi. Geologi och mineralogi kan även läsas 
som biämne.

Forskning inom ämnet
Vid Åbo Akademi sker den geologiska forskningen främst 
inom områdena berggrundsgeologi och miljögeokemi. 
Berggrundsgeologin prioriterar forskning inom den Fen-
noskandiska skölden; dess uppkomst, utveckling och 
resurser. Vi är specialiserade på magmatisk petrologi, 
strukturgeologi, isotopgeologi och mineralogi. Tyngd-
punkten inom den miljögeokemiska forskningen ligger 
på hur antropogena och klimatrelaterade geokemiska pro-
cesser på landområden påverkar vattendrag. Vi identifierar 
riskfaktorer samt utvecklar strategier och metoder för att 
minska på miljöbelastningen på vattendrag och Öster-
sjöns kustområden.

Karriärmöjligheter
Geologer arbetar traditionellt med malmletning, gruvgeo-
logi, inom oljebranschen och i olika geologiska karterings- 
och grundforskningsuppgifter. Idag jobbar geologer även 
inom statlig och kommunal miljöförvaltning, materialve-
tenskaperna och i byggnadsbranschen. Många geologer 
arbetar som forskare inom universitet och forskningscen-
traler. Ämnet är internationellt och ger även arbetstillfällen 
utomlands. Det finns många spännande arbetsuppgifter 
inom geosektorn!
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